PROTOKOLL
Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall.
Datum:

2 december 2013

Närvarande:

Sauli Hakkarainen, Charlotte Henriksson, Anders
Glemfelt, Carina Lundin, Caroline Mollmyr och Bosse
Melvås

§1
Mötet öppnas
§2
Fg protokoll

§3
Ekonomi
§4
5-årsfesten

§5
Uthyrning

Sauli hälsade oss alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Vi gick igenom föregående protokoll och konstaterar
att vi fortfarande inte fått något skriftligt svar ang vår
parkeringsplats. Anders har pratat med Lokal- och
försörjningskontoret och påmint dem.
Ekonomin är fortsatt god. Anders räknar med att,
som tidigare årsskiften, betala av på lånet.
Det kom ca 185 personer till vårt 5-års jubileum. Hur
det gått ekonomiskt vet vi inte ännu, men det blir en
förlust som vi räknat med.
Alla verkar nöjda med festen och vi tackar
kommittén som ordna allt så trevligt!!!
Under december är hallen uthyrd till flera Luciafester och klassfester.
Det som redan är bokat under 2014 är bla
volleybollturnering, BIF futsalcup, släktkalas och
pingisturnering.
Den 5 feb kl 18,00-19,30, ca, anordnar vi en träff för
alla våra ”hyresgäster”. Då kommer vi att informera
om hur vårt arbete i hallen ser ut och det blir tillfälle
för frågor och diskussioner.
Caroline skickar ut en inbjudan och beställer fika.

§6
Kalla golv
§7
Julgåva

Golven i två av omklädningsrummen är väldigt kalla.
Bosse kollar detta.
Caroline fixar en julgåva till våra anställda. Anders
bjuder dem på fika och överlämnar gåvan.

§8
Tillbyggnad
§9
Gym

Herbert har träffat Lars Serrander och diskuterat vårt
ev utbygge. Vi väntar nu på ritningar och
kostnadsförslag.
Vi diskuterade att ev ha stickprovsdagar och se vilka
som tränar och om de dragit sina brickor till gymet.
Vårt önskemål är att alla som gymar ska gå in med
sina nyckelbrickor, även om de kommer i grupp.
Charlotte/Simon ringer till Ingvar Larsson och
bestämmer datum för en föreläsning helst i februari.
Sauli köper en whiteboardtavla att sätta upp i gymet.

§10
Övriga frågor

I februari är Molla byalag ansvariga för storstädet.
Vi har noterat att i det nya avtalet om snöröjning med
kommunen, ingår inte parkeringen. Anders pratar
med Fastighetskontoret och försöker lösa detta
innan snön kommer.
En mattskarv har gått upp i hallen. Sauli ringer David
och ber honom fixa den.
Det har kommit önskemål om att sekretariatet på
läktaren ska byggas upp, en ramp, så att ett bord får
plats på den. Vi funderar vidare om vi kan lösa detta
på ett smidigt och säkert sätt.
Är jourgruppslistan i entrén uppdaterad?
Ljudanläggningen i hallen har krånglat. Per Lundin
har tagit bort automatiken och satt dit en
strömbrytare istället. Det är viktigt att stänga av
huvudströmbrytaren när man inte ska använda
musiken mer. Läs mer på infolapp i skåpet.

§11
Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 5 feb
efter ”Hyresgästträffen”, ca kl19.30.
Vid protokollet:

Justeras:

Carina Lundin
Sekreterare

Sauli Hakkarainen
Ordförande

